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1.2. Legende
MOET
RUBRIEK NR.

TITEL RUBRIEK

INGEVULD WORDEN
DOOR:

1

Nummer rijbewijs, afgiftedatum en naam van de ambtenaar

uitreikende overheid

2

Identiteit van de aanvrager

3

Gevraagde categorie

4

Verklaring van de aanvrager

4A

Plaats van de aanvraag

4B

Datum van de aanvraag

4C

Handtekening van de aanvrager

de aanvrager

5

Nummer van het examencentrum en van de autorijschool
(Vak I)

6

Categorie en datum van het theoretisch examen (Vak II)

7

Categorie van het voertuig, datum en beperkingen van het
praktisch examen (Vak III)

8

Resultaat van de leestest (Vak IV)

9

Naam, handtekening, datum en stempel (Vak V)

10

Medisch attest

11

Soort aanvraag
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2.2. Legende
RUBRIEK NR.

3.

TITEL RUBRIEK

12

Vak I: Verklaring

13

Vak II: Verklaring medische geschiktheid

14

Vak III: Verklaring visuele functies

15

Vak IV: Verklaring over rijverboden

16

Vak V: Verklaring met betrekking tot het gebruik van de
handtekening en de foto

IN TE VULLEN DOOR:
alle kandidaten
kandidaten voor de
categorie AM, A1, A2,
A, B of B+E
alle kandidaten

GELDIGHEID AANVRAAG

3 jaar vanaf de datum van slagen in het praktisch examen (artikel 17 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998).

4.

BEWAARTERMIJN VAN DE AANVRAAG DOOR DE GEMEENTE

Minstens 10 jaar (het jaar waarin het werd voorgelegd niet inbegrepen).

II.

SOORT AANVRAGEN OM EEN RIJBEWIJS

1.

N06, F06, D06

1.1. Afgegeven door het examencentrum
Het examencentrum stelt de aanvraag op als het gaat om kandidaten die onderworpen zijn aan het
praktisch en/of theoretisch examen. Het examencentrum vermeldt de categorie of de schrapping
van code 78 (automatisch) waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
De onderstaande vermeldingen worden aangebracht op de aanvraag:
Rubriek 5 (Vak I)

Nummer van het examencentrum, van het dossier van de kandidaat en, in
voorkomend geval, van de autorijschool

Rubriek 6 (Vak II)

Categorie en datum van het theoretisch examen

Rubriek 7 (Vak III)

Categorie van het examenvoertuig – datum van het praktisch examen –
beperkingen, behalve de medische beperkingen die onder rubriek 10 "medisch attest" worden vermeld

Rubriek 8 (Vak IV)

Resultaat van de leestest en stempel van het examencentrum, behalve als
er vrijstelling is

Rubriek 9 (Vak V)

Naam, voornaam en handtekening van de examinator en eveneens de
datum en de stempel van het examencentrum
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1.2. Ingevuld door de uitreikende overheid
De uitreikende overheid stelt een aanvraag om een rijbewijs op als de kandidaat niet onderworpen
is aan het theoretisch en praktisch examen.
1.2.1 Beroepscommissie
Beslissing dat de kandidaat geslaagd is:
Wanneer de beroepscommissie beslist dat de kandidaat geslaagd is in het praktisch examen, dan
vermeldt de ambtenaar dit slagen op de aanvraag om een rijbewijs (die aanvraag werd afgegeven
door het examencentrum met vermelding van het slagen in het theoretisch examen).
De onderstaande vermeldingen worden op de aanvraag aangebracht:
Rubriek 5 (Vak I)

Nr. 2999/99

Rubriek 7 (Vak III)

"Geslaagd in het praktisch rijexamen als gevolg van de beslissing van de
Beroepscommissie van ……."
Een kopie van de beslissing wordt bij de aanvraag gevoegd.

Nieuw examen zonder rijopleiding in de rijschool:
De Beroepscommissie kan eveneens toestaan dat de kandidaat het praktisch examen opnieuw
aflegt zonder rijlessen in een rijschool te volgen (zelfs na 2 opeenvolgende mislukkingen). In dit
geval vermeldt het examencentrum het slagen in het praktisch examen. Het nummer 2999/98
wordt vermeld in Vak I (rubriek 5).
1.2.2 Europees of buitenlands rijbewijs
Zie hoofdstukken 27 en 28.
1.2.3 Militair rijbewijs
(Zie hoofdstuk 24)
Het Belgisch militair rijbewijs geeft een vrijstelling van het theoretisch en praktisch examen voor
het verkrijgen van een Belgisch rijbewijs van de categorie waarvoor het militair rijbewijs werd gevalideerd. Enkel het hierna afgebeelde model mag gevalideerd worden. De militaire rijbewijzen die
vóór 1 oktober 1998 werden afgegeven en die een rode of groene kleur hebben, mogen niet worden omgewisseld; ze geven ook geen recht op vrijstelling van de rijopleiding.
OPGELET:
De geldigheid voor omwisseling van het militair rijbewijs mag niet overschreden zijn en enkel de
burgerlijke voertuigcategorieën worden omgewisseld.
ENKEL DE BURGERLIJKE CATEGORIEËN VAN GROEP 1 (AM, A1, A2, A, B EN B+E) MOGEN OMGEWISSELD
WORDEN.
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Verkleind beeld van de bladzijden 1, 5 en 6

Vervaldatum van het
militair rijbewijs

Burgerlijke categorieën

Nummer van het rijbewijs

De ambtenaar stelt de aanvraag voor een rijbewijs op.
De onderstaande vermeldingen worden op de aanvraag aangebracht:
Rubriek 5 (Vak I)

ABL/nr. van het Belgisch militair rijbewijs

Rubriek 6 (Vak II)

Categorie en afgiftedatum van het Belgisch militair rijbewijs

Rubriek 7 (Vak III)

Categorie en afgiftedatum van het Belgisch militair rijbewijs – beperkingen
vermeld op het militair rijbewijs met uitzonderling van de medische beperkingen die worden overgenomen onder de rubriek "medische attesten"

OPMERKING:
Het militair rijbewijs wordt door de houder bewaard. Een kopie van het militair rijbewijs wordt bij de
aanvraag om een rijbewijs gevoegd.
Bij twijfel over de echtheid van het militair rijbewijs of over de categorieën die gevalideerd mogen
worden, is het aangewezen om contact op te nemen met de militaire overheidsdiensten op het
onderstaande adres:
Generale Staf Landsverdediging
Departement Operation and Training National Military Command Center (NMCC)
Everestraat 104
1040 Brussel
tel. 02 701 34 84 – Fax 02 701 33 48
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1.2.4 Herstel in het recht tot sturen
De kandidaat die geslaagd is in het theoretisch en praktisch herstelexamen dat geldig is voor de
categorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd, wordt vrijgesteld van het theoretisch en praktisch examen (deze vrijstelling is beperkt tot de categorieën AM, A1, A2, A en B). Hij moet het
slaagattest en het getuigschrift van theoretisch en praktisch onderricht, dat door een rijschool werd
afgegeven, voorleggen.
De kandidaat voor een rijbewijs, geldig voor de categorie B, zal een opleiding moeten volgen onder
dekking van een voorlopig rijbewijs M18 of een voorlopig rijbewijs M36. Na afloop van een termijn
van 3 maanden stage krijgt hij een rijbewijs zonder het praktisch examen opnieuw te moeten afleggen en dit op voorwaarde dat de aanvraag werd ingediend binnen een termijn van drie jaar te
rekenen vanaf de datum waarop hij geslaagd is in het herstelexamen.
De ambtenaar stelt een aanvraag om een rijbewijs op.
De onderstaande vermeldingen worden op de aanvraag aangebracht:
Rubriek 5 (Vak I)

Nummer van het centrum en de rijschool waar de rijlessen werden gevolgd

Rubriek 6 (Vak II)

Categorie en afgiftedatum van het theoretisch examen

Rubriek 7 (Vak III)

Categorie en datum van het praktisch examen die vermeld zijn op het attest van slagen, beperkingscodes met uitzondering van de codes met betrekking tot de medische beperkingen (bijlage 7 van het koninklijk besluit)
die worden overgenomen onder de rubriek "medische attesten"

Er dient opgemerkt te worden dat de ambtenaar de door het examencentrum afgegeven aanvraag
zal aanvullen met de vermelding van "vrijstelling van het praktisch examen" als de kandidaat alleen
vrijgesteld is van het praktisch examen.
Een kopie van het attest van slagen wordt bij de aanvraag om een rijbewijs gevoegd
1.2.5 Medisch onderzoek – categorie zonder examen – rechtzetting van een fout – enz.
 Medisch onderzoek
De aanvrager legt een medisch attest voor van groep 1 of van groep 2 (bijlage 6 van het koninklijk besluit)). De ambtenaar zal een aanvraag om een rijbewijs opstellen waarop hij deze reden
in de rubrieken 5, 6 of 7 zal vermelden.
 Overige
Het rijbewijs kan voor verschillende andere redenen worden afgegeven. Het is onmogelijk een
uitgebreide lijst op te stellen van deze redenen (rechtzetting van een fout, afgifte van een categorie zonder examen, enz.)
De ambtenaar stelt een aanvraag om een rijbewijs op waarop hij de reden in de rubrieken 5, 6
of 7 zal vermelden.
In alle gevallen geeft de aanvrager zijn oud rijbewijs terug.
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2.

BEROEPSSCHOLEN EN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Aanvraag, afgegeven aan de kandidaten voor de opleiding "vrachtwagenbestuurder" en "bestuurder van autobussen of autocars" en aan de kandidaten voor sociale promotie.
Deze aanvraag om een rijbewijs wordt opgesteld door het examencentrum die er de volgende
vermeldingen op aanbrengt:
Rubriek 5 (Vak I)

Nummer van het examencentrum en nummer van de beroepsschool (bijlage 12-2)

Rubriek 6 (Vak II)

Categorie en datum van het theoretisch examen

Rubriek 7 (Vak III)

Categorie van het examenvoertuig –datum van het praktisch examen – de
beperkingen met uitzondering van de medische beperkingen die worden
overgenomen onder de rubriek 10 "medische attest"

Er wordt één enkele aanvraag ingediend tegelijkertijd voor alle onderstaande categorieën:
BESTUURDERS VAN
VRACHTWAGENS

BESTUURDERS VAN
AUTOBUSSEN OF AUTOCARS

SOCIALE PROMOTIE

Categorieën AM, B, B+E, C1,
C1+E, C, C+E et G

Categorieën AM, B, B+E, D1,
D1+E, D en D+E

Categorieën B+E, C1, C1+E,
C, C+E et G

Als de kandidaat eveneens houder is van het bewijs van vakbekwaamheid, kan hij de categorieën
C, C+E, D1 en D1+E verkrijgen vanaf de leeftijd van 18 jaar (zie hoofdstuk 8).

3.

DE LIJN, MIVB/STIB, TEC

Aanvraag, afgegeven door de Openbare Vervoersmaatschappijen
Deze aanvraag om een rijbewijs wordt opgesteld door de Openbare Vervoersmaatschappijen die
er de volgende vermeldingen op aanbrengen:
Rubriek 5 (Vak I)

Identificatienummer van de maatschappij (bijlage 27 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998)

Rubriek 6 (Vak II)

Categorie en datum van het theoretisch examen

Rubriek 7 (Vak III)

Categorie van het examenvoertuig –datum van het praktisch examen – de
beperkingen met uitzondering van de medische beperkingen die worden
overgenomen onder de rubriek 10 "medische attest"

Rubriek 9 (Vak V)

Naam, voornaam en handtekening van de examinator van de maatschappij – stempel van de maatschappij – datum

De kandidaat kan de categorieën D1, D1+E, D en/of D+E tegelijkertijd verkrijgen.
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4.

DE FEDERALE POLITIE

Aanvraag, afgegeven door de Federale Politie
Deze aanvraag om een rijbewijs wordt opgesteld door de Federale Politie die er de volgende vermeldingen op aanbrengt:

5.

Rubriek 5 (Vak I)

Nummer van de Federale Politie (bijlage 27 bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998)

Rubriek 6 (Vak II)

Categorie en datum van het theoretisch examen

Rubriek 7 (Vak III)

Categorie van het examenvoertuig –datum van het praktisch examen –
beperkingen vermeld op het militair rijbewijs met uitzondering van de medische beperkingen die worden overgenomen onder de rubriek 10 "medische attest"

Rubriek 9 (Vak V)

Naam, voornaam en handtekening van de commandant van de politieschool en eveneens de stempel van de politieschool

VDAB, FOREM, BRUSSEL OPLEIDING

Aanvraag, afgegeven door de VDAB, de FOREM of Brussel Opleiding.
De volgende vermeldingen worden op de aanvraag om een rijbewijs aangebracht:
Rubriek 5 (Vak I)

Identificatienummer van de instelling (bijlage 27 van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998)

Rubriek 6 (Vak II)

Categorie en datum van het theoretisch examen

Rubriek 7 (Vak III)

Categorie van het examenvoertuig –datum van het praktisch examen –
beperkingen vermeld op het militair rijbewijs met uitzondering van de medische beperkingen die worden overgenomen onder de rubriek 10 "medische attest"

Rubriek 9 (Vak V)

Naam, voornaam en handtekening van de examinator van de VDAB, de
FOREM of van Brussel Opleiding - stempel van de instelling

De kandidaat kan de categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D en/of D+E tegelijkertijd verkrijgen.
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III. TEGELIJKERTIJD INDIENEN VAN 2 AANVRAGEN OM EEN RIJBEWIJS
Als de kandidaat twee aanvragen om een rijbewijs tegelijkertijd indient, dan mogen beide aanvragen gelijktijdig in aanmerking worden genomen en wordt 1 rijbewijs afgegeven waarvoor slechts 1
retributie dient te worden betaald; dit op voorwaarde dat de afgifte van alle aangevraagde categorieën gelijktijdig kan gebeuren.
Bepaalde categorieën mogen slechts afgegeven worden als de aanvrager al houder is van de
vooraf vereiste categorie(ën).



CATEGORIE

VOORAF VEREISTE CATEGORIE

AM

-

A1

-

A2

Categorie A1, behaald sinds 2 jaar, is vereist voor de progressieve opleiding

A

Categorie A2, behaald sinds 2 jaar, is vereist voor de progressieve opleiding

B

-

B+E

Categorie B (Belgisch of Europees) 

C1

Categorie B (Belgisch of Europees) ()

C

Categorie B (Belgisch of Europees) ()
de houder van de categorie C1 die geen houder is van een Bewijs van vakbekwaamheid en die geslaagd is voor het praktisch rijexamen categorie C vóór
de leeftijd van 21 jaar, krijgt de categorie C zonder examen op de leeftijd van
21 jaar

C1+E

Categorie C1 (Belgisch of Europees) ()

C+E

Categorie C (Belgisch of Europees) ()

D1

Categorie B (Belgisch of Europees) ()

D

Categorie B (Belgisch of Europees) ()
de houder van categorie D1 die geen houder is van een bewijs van vakbekwaamheid en die geslaagd is voor het praktisch rijexamen categorie D vóór
de leeftijd van 24 jaar, krijgt de categorie D zonder examen op de leeftijd van
24 jaar

D1+E

Categorie D1 (Belgisch of Europees) ()
de houder van de categorieën D1 en C1+E krijgt de categorie D1+E zonder
examen

D+E

Categorie D (Belgisch of Europees) ()
de houder van de categorieën D en C+E krijgt de categorie D+E zonder examen

G

-

Uitzonderling mogelijk waarbij voorafgaande categorie niet vereist is: vb. Beroepsscholen, VDAB,
De Lijn…
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IV. INDIENEN EN ONDERTEKENEN VAN DE AANVRAAG
1.

INDIENEN

De aanvraag MOET STEEDS door de kandidaat worden ondertekend (voorzijde en achterzijde)
maar mag ingediend worden door een derde persoon.

2.

HANDTEKENING

De kandidaat ondertekent de rubrieken 4c, 12, 15 en 16.
Voor de categorieën van Groep 1 (AM, A1, A2, A, B en B+E) moet hij bovendien ook de rubrieken
13 en 14 ondertekenen.
De kandidaat die de verklaring in rubriek 13 niet kan ondertekenen, moet een rijgeschiktheidsattest
groep 1, afgeleverd door een geneesheer naar keuze of CARA, voorleggen.
De kandidaat die de verklaring in rubriek 14 niet kan ondertekenen, moet een rijgeschiktheidsattest, afgeleverd door een oogarts, voorleggen.
HET INDIENEN VAN EEN GEDATEERDE (DATUM VAN INDIENEN) EN ONDERTEKENDE AANVRAAG OM EEN
RIJBEWIJS, GELDT ALS BEWIJS DAT DE KANDIDAAT STAPPEN HEEFT ONDERNOMEN OM EEN
RIJBEWIJS TE VERKRIJGEN
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